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 استان اه یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریانمد
 

 

 روابط کار 15دستورالعمل شماره 

 سالم علیکم؛

 10مگضهگ  مهگاد  «قهوار اارنناسهح»ایجهاد ردهد  رریه  در ص هگو گیهگنیح ر ندهگ   هدرر ر ا هوا   ضهورر  با عنایت به 

قههانگآ آیههید دادرسههح دادیهها  یهها  عالههگمح ر انمههال، در امههگر مههدنح  مواتهه   061تهها  000آیههید دادرسههح اههار ر مههگاد  15ر 

 ذیل  هت ا وا ابالغ مح یودد. ممتضح است نسبت ب  رعایت مفاد اید دستگرالعالل نظار  الزم ب  عالل آید.

اارنناسههح در  ههگرتح اسههت اهه  مو ههن رسههیدیح اننههد  نتگانههد در ار هها  مگضههگ  بهه  اارنههنا  ر  ههدرر قههوار  -1مااه   

ص گو مگضگ  مطورد  اظههار نظهو نالایهد ر رسهیدیح به  مگضهگ  منهگص به  تد هیل نظهو اارنناسهح بانهد  له ا در مهگارد  

ا  مو هن رسهیدیح اننهد  راسها  مهح تگانهد در ص هگو مگضهگ  رسهیدیح ر اظههار نظهو نالایهد  ار ها  شورنهد  به  اارنهنا  

 نالح باند.  دیح

طههونید دعههگ  ر یهها بهه  تعههسید مو ههن رسههیدیح اننههد  یههو یهه  از ار هها  مگضههگ  بهه  اارنههنا  بهه  تماضهها   -2مااه   

 مستدال  گر  مح ییود.

د  عهدم شه یود درصگاسهت آنهاآ از ار ها  مگضهگ  به  اارنهنا  را نالایه طهونید دعهگا تماضها یهو یه  از گناآ گ   -3مه   

 بیاآ استدالل الزم باند. طوف مو ن رسیدیح انند  باید با

طهونید دعهگ  ت هالیم به  یهو یه  از در  هگرتح اه  مو هن رسهیدیح اننهد  به  تعهسید صهگد ر یها به  تماضها   -4مه   

ضههگ  ر مههد  در قههوار مو ههن  مگقههوار اارنناسههح مههح نالایههد. ار هها  مگضههگ  بهه  اارنههنا  را بییههود  مبههادر  بهه   ههدرر 

متماضههح طهونید دعهگا ابهالغ مهح یهودد. بعهد از ابهالغ قهوار اارنناسهح  به   بها اارنناسهح قیهد مهح یهودد. قهوار اارنناسهح ات

شوداصههت ینینهه  اارنناسههح اعههالم نالایههد. در  ههگرتح اهه  قههوار امههو بهه  اارنههنا  بایههد مگانمههت اتبههح صههگد را بهها ار هها  

اارنناسههح  مگانمههت اتبههح صههگد را بهها شوداصههت ینینهه د  صگایههاآ بایههد اارنناسههح بهه  تعههسید مو ههن رسههیدیح اننههد  بانهه

ذ  نفهن مگانمهت اتبهح صهگد را بها شوداصهت ینینه  اارنناسهح اعهالم   از تهاری  ابهالغظهوف یفهت ررز اید. گنهاآ گه  اعالم نال

  ننالاید  اارنناسح از عداد دالیل ر  صارج مح نگد.

اهانگآ »به   مگضهگ  رابعد از اعهالم مگانمهت اتبهح ذ  نفهن بها شوداصهت ینینه  اارنناسهح  مو هن رسهیدیح اننهد   -5مه   

اعههالم « ایی  اسههتاآمواههن راههال  اارنناسههاآ رسههالح ر معههارراآ صههانگاد  قههگ  قضهه»یهها « اارنناسههاآ رسههالح دادیسههتو  اسههتاآ

 د. مو ههن موبههگصدر مگضههگ  مههگرد اارنناسههح اقههدام نالایههنسههبت بهه  معونههح اارنههنا  رسههالح  مههح انههد  تهها مو ههن موبههگص

مو هن رسهیدیح اننهد  اعهالم به  بوابهو تعونه  م هگ، قهگ  قضهایی  ضالد معونح اارنهنا  رسهالح  ینینه  اارنناسهح را نیهن 

 د.مح نالای

ینینهه  اارنناسههح تگسههع موا ههن شههی، بینههح نههد   مو ههن رسههیدیح اننههد   اعههالم اارنههنا  رمعونههح بعههد از  -6مااه   

م دسههتالند اارنههنا  اقههداعلههح الدسهها، مگضههگ  را بهه  اطههال  متماضههح قههوار اارنناسههح مههح رسههاند تهها نسههبت بهه  شوداصههت 
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نسههبت بهه  شوداصههت ینینهه  اارنناسههح اقههدام ننالایههد  متماضههح  در  ههگرتح اهه  ظههوف مههد  یفههت ررز از تههاری  ابههالغ  نالایههد.

ر  یویها  ار ها  امهو به  اارنهنا  به  تعهسید مو هن رسهیدیح اننهد  بانهد اارنناسح از عداد دالیهل ر  صهارج مهح نهگد.

عهداد دالیههل ر  صهارج مهح نهگد ر گنههاآ گه  مو هن رسههیدیح صگایهاآ ینینه  اارنناسهح را شوداصههت ننالایهد  اارنناسهح از 

 ابطال دادصگاست  ادر مح نالاید.قوار   آ انجام اارنناسح انعا  را  اندانند  نتگاند بدر

اارننا  مکلف است در مگعد ممهور  نظهو صهگد را اتبها  به  مو هن رسهیدیح اننهد  تمهدیم نالایهد  لهیکد گنهاآ گه   -7مه   

  تعیههید ر بههبهها تعههسید مو ههن رسههیدیح اننههد  مهلههت دییههو  بهه  مهلههت بیعههتو  بانههد  بهه  تماضهها  اارنههنا  نیههاز

 .اارننا  ر طونید ابالغ مح یودد

گنههاآ گهه  در مگعههد ممههور اارنههنا  نظههو صههگد را بهه  مو ههن رسههیدیح اننههد  اعههالم ننالایههد  مگضههگ  بهه  مو ههن  -8مااه   

 معونح انند  اارننا  اعالم مح نگد تا نسبت ب  معونح اارننا  رسالح دییو  اقدام نالاید.

واض صهگد ابهالغ  اعته از تهاری طهونید مهح تگاننهد ظهوف مهد  یفهت ررز نظو اارننا  ب  طهونید ابهالغ مهح یهودد   -9مه   

 تدگیل دیند.را اتبا  ب  مو ن رسیدیح انند  

به  نظویه  اارنناسهح رارد اه  اعتهواض طهونید یها یکهح از آآ یها  به  تعهسید مو هن رسهیدیح اننهد  در  گرتح  -11مه   

 ار ا  صگاید ند.  بعد  اارنناساآ رسالح مگضگ  ب  ب  توتی  ممور در اید دستگرالعاللباند 

ظهو مو هن رسهیدیح اننهد  نهاقد بانهد ر تگضهیح اارنهنا  نیهن مو هن رسهیدیح گنهاآ گه  نظهو اارنناسهح از ن -11مه   

مگضههگ  بهه  اارنههنا  اعههالم مههح یههودد تهها نظههو صههگد را تکالیههل نالایههد. اارنههنا  مکلههف اسههت در اننههد  را قههانن ننالایههد  

 اعالم نالاید. بگرمنمگعد  ا  مو ن رسیدیح انند  اعالم مح اند نظو تکالیلح صگد را ب  مو ن 

در  ههگرتح اهه  مو ههن رسههیدیح اننههد  دضههگر اارنههنا  را در  لسهه  رسههیدیح ضههورر  بدانههد مگضههگ  بهه   -12مااه   

 اارننا  اعالم تا در  لس  رسیدیح داضو یودد.

 مح باند.آیید دادرسح اار  01ماد  مگارد رد اارننا  یالاآ مگارد رد دادر  ممور در  -13مه   

ایههواد  رارد نعهد  بانهد  در  ههگرتح اه  نظههو نید بهه  نظهو اارنهنا  ور از  انه  طهوگنهاآ گهه  ظهوف مگعهد ممهه -14ماه   

ر سهایو ادله  مگ هگد  حاارنناسه یه اسها  نظو اارننا  مگرد رثهگ  مو هن رسهیدیح اننهد  بانهد  نسهبت به   هدرر را  بهو

 در شورند  اقدام صگاید ند.

اننهد  در را   هادر  مدکهگم علیه  شورنهد  را به  شوداصهت ینینه  اارنناسهح به  نفهن مدکهگم له   مو هن رسهیدیح -15مه   

 مکلف مح نالاید.

 

 

 

 

 

  


